
 

Nový koronavirus: Poslanci vyzývají k solidaritě v
rámci EU
 

Opatření na zpomalení šíření nákazy COVID-19 v Evropě byla v úterý předmětem
rozpravy poslanců se zástupci Evropské komise a chorvatského předsednictví v Radě
(ministrů) EU.
 
COVID-19 se stal rychle postupujícím a stále závažnějším zdravotním rizikem, které ohrožuje
naše občany, naši společnost a naši ekonomiku, uvedla komisařka pro zdraví a bezpečnost
potravin Stella Kyriakidesová. Členské státy se podle ní musí zaměřit na opatření, která zpomalí
šíření virusu. Ta by měla systémům zdravotní péče ulehčit zvládání náporu pacientů a zároveň
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• ocenění práce zdravotníků bojujících s novým koronavirem

• zpřístupnění testovacích souprav, masek a dýchacích přístrojů členským státům

• navýšení prostředků na společný výzkum zaměřený na zastavení šíření nákazy
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minimalizovat negativní dopady nákazy na ekonomiku a společenský život, dodala komisařka.
 
 
Mnozí lídři poslaneckých klubů vyjádřili soucit osobám, které šířící se nákaza postihla. Ocenili
také práci zdravotníků, kteří se starají o pacienty nakažené novým virem.
 
 
Mnoho řečníků zdůraznilo potřebu solidarity mezi členskými státy EU a vyzvalo k navýšení
objemu finančních  prostředků  na  výzkum koronaviru.  Nezbytné  zdravotnické  pomůcky  a
přístroje, včetně testovacích souprav, masek či respiračních přístrojů, by podle nich měly být
vyráběny v EU a zpřístupněny všem členským státům.
 
 
Někteří poslanci se také v souvislosti se šířící se nákazou dožadovali systému společného
evropského posuzování rizik, jehož výsledkem by měl být stejný soubor opatření uplatňovaný
na různé oblasti se stejnou úrovní rizika. V plénu také zazněly výzvy k vytvoření společných
pravidel pro vstup do schengenského prostoru.
 
 
Videozáznam celé rozpravy je k dispozici zde, vystoupení jednotlivých řečníků naleznete zde.
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Další informac
Koronavirus: zajistit základní práva a koordinovanou evropskou reakci (Plenární rozprava, 12.
2. 2020)
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí: Posouzení rizika situace ohledně nového
koronaviru v Evropě (2. 3. 2020)
Webová stránka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ke koronaviru COVID-
19
Think tank EP: Ekonomický dopad epidemií a pandemií
Webová stránka Světové zdravotnické organizace ke koronaviru COVID-19
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https://www.europarl.europa.eu/streaming/cs.html?event=20200310-0900-PLENARY&start=2020-03-10T08:25:00Z&end=2020-03-10T11:22:00Z&language=cs
https://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/debate-details.html?date=20200310&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-12-ITM-026_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-12-ITM-026_CS.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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